UCZEŃ/UCZENNICA:


systematycznie przychodzi na zajęcia



nie spóźnia się na lekcje bez uzasadnionego powodu



przychodząc wcześniej do szkoły, nie przeszkadza innym w nauce – przebywa w tych częściach korytarzy szkolnych, które bezpośrednio nie sąsiadują z salami lekcyjnymi – przebywa na dolnym holu przed salą gimnastyczną

PRZED LEKCJAMI:


dzwonek jest sygnałem do rozpoczęcia lekcji, po nim uczeń ustawia się przed klasą



uczeń wchodzi do klasy w obecności nauczyciela



uczeń spóźniony, po wejściu do klasy usprawiedliwia się i siada w ławce

PODCZAS LEKCJI:


aktywnie uczestniczy w lekcji, wykonuje wszystkie polecenia nauczycieli, posiada niezbędne przybory szkolne i podręczniki, starannie i zgodnie z
wymaganiami nauczyciela prowadzi zeszyty i ćwiczenia



nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji: nie rozmawia z innymi osobami, nie hałasuje, nie mówi niepytany, nie komentuje wypowiedzi innych osób, nie
zmienia miejsca bez pozwolenia



nie spożywa posiłków – nie je, nie pije, nie żuje gumy



nie trzyma na ławce żadnych przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji



na czas lekcji ma wyłączony telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne



jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wstaje i ponownie siada na polecenie nauczyciela



swoje niezadowolenie wyraża w kulturalny sposób; wypowiadając się nie używa wulgaryzmów i nie obraża rozmówcy



dba o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, niezwłocznie zgłasza nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych

PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH:


nie wychodzi z klasy przed wyraźnym sygnałem nauczyciela, że lekcja została zakończona



zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku (odpowiadają za to wszyscy uczniowie), dyżurni wychodzą z klasy ostatni i sprawdzają porządek



ustawia krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w tej pracowni.

W CZASIE POBYTU W SZKOLE:


nie opuszcza samowolnie terenu szkoły – czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej – według planu zajęć ucznia



w czasie przerw, bez zezwolenia nauczyciela, nie przebywa poza terenem szkoły



w czasie przerw, o ile pozwala pogoda – za zgodą nauczyciela może przebywać poza budynkiem szkolnym – na dziedzińcu wewnętrznym szkoły (pomiędzy pawilonami Zuch i Syrena)



uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii i etyki, przebywa w czasie ich trwania w czytelni



uczeń posiada dzienniczek ucznia oraz dostęp do e-dziennika,



usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po powrocie do szkoły (w terminie do siedmiu dni)



usprawiedliwienie spóźnienia następuje tego samego dnia, najpóźniej następnego



zwolnienie ucznia z zajęć w-f następuje wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców w dzienniczku (o zwolnienie dziecka „do domu”)

w którym rodzice usprawiedliwiają jego nieobecności w szkole

UCZEŃ DBA O KULTURĘ ZACHOWANIA I JĘZYKA:


z szacunkiem odnosi się do innych osób, jest koleżeński, taktowny



prezentuje wysoką kulturę słowa – używa słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, nie jest agresywny, w wypowiedziach nie stosuje przemocy
słownej, nie używa wulgaryzmów, nie narusza godności innych osób, nie jest arogancki



nie ignoruje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły



szanuje pracę innych osób



unika agresywnych zachowań: nie stosuje zaczepek słownych ani fizycznych, nie ubliża innym, nie jest w stosunku do nich napastliwy, nie bije się z
innymi, nie popycha ich



reaguje właściwie w przypadku nieodpowiedzialnych zachowań koleżanek i kolegów, zgłasza je do nauczycieli lub innych pracowników szkoły



szanuje cudzą własność – nie kradnie, nie niszczy cudzych rzeczy, nie wyłudza od innych pieniędzy lub ich rzeczy



jest prawdomówny, nie oszukuje, („nie ściąga” podczas sprawdzianów), nie fałszuje podpisów rodziców ani innych dokumentów



nie przynosi złej sławy szkole nagannym zachowaniem na jej terenie i poza nią



nie identyfikuje się z grupami nieformalnymi lub sektami



jest tolerancyjny – szanuje poglądy i przekonania innych osób, nie dokucza im z tego powodu, nie znieważa symboli narodowych ani religijnych

UCZEŃ, STOSOWNIE DO MIEJSCA I SYTUACJI, DBA O SWÓJ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:


przychodzi do szkoły w odpowiednim stroju (pojęcie „odpowiedni strój” zostało wyjaśnione na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami),
na uroczystości szkolne zakłada strój odświętny



nie nosi żadnych naszywek, emblematów, biżuterii, które mogą świadczyć o przynależności do sekt lub subkultur



nie nosi zbytecznych ozdób – biżuteria skromna, nieeksponowana



kolczyki małe, niewiszące (dopuszczalny jeden kolczyk w jednym uchu)



nie nosi kolczyków w języku, nosie lub innych częściach twarzy



nie używa kolorowego makijażu



dba o paznokcie – są one krótkie i czyste; dopuszczalny jest bezbarwny lakier



nie farbuje włosów – włosy czyste, zadbane w naturalnym kolorze; długie włosy powinny być spięte, a grzywka nie powinna zasłaniać twarzy



w szkole nie nosi nakryć głowy (czapek, kapturów, chust, opasek)



nosi lekkie obuwie sportowe; przestrzega zmiany obuwia w okresie jesienno-zimowym

UCZEŃ NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA SIEBIE I INNYCH PODCZAS LEKCJI, PRZERW, WYCIECZEK I ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH; UCZEŃ NIE PODEJMUJE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ:


zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia



nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów



uczeń nie posiada papierosów, alkoholu ani żadnych środków odurzających



ani w szkole, ani poza nią – uczeń nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie używa środków odurzających



zabronione jest przybycie do szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków



uczeń nie handluje, nie zachęca i nie prowokuje innych do użycia środków odurzających, palenia papierosów, picia alkoholu ani w szkole ani poza nią



na terenie całej szkoły obowiązuje zakaz nagrywania, robienia zdjęć i filmowania.



uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w czasie przerwy w celu odbycia rozmowy i wysłania SMS-a

UCZEŃ DBA O ŁAD I PORZĄDEK ORAZ WSPÓLNE DOBRO SZKOŁY I JEJ ESTETYCZNY WYGLĄD:



uczeń nie niszczy celowo sprzętu szkolnego, mebli, wystroju ani budynku szkoły



nie zaśmieca szkoły ani terenu wokół niej



uczeń nie przynosi do szkoły markerów



szanuje pracę osób dbających o porządek w szkole

